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Emoiguzu, ba, adore, ikasle izateko 
eta gure inguruan zeure irakatsiak zabaltzeko, 
danek entzun ahal izan daien zure hitza 
eta zure otordurako gogo sutsua biztu dakien. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Azkenerako abestia 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
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EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
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R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
 
DAMU OTOITZA 
† Maitasunezko zigorrez zentzarazten gaitu 
Jainkoak. Bildur eta lotsa barik autortu daigun 
bere aurrean gure pekatua: 
 

 —Jesus Jauna: gure galderei erantzun zabala-
goa emoten deutsezuna, erruki, Jauna. 

 

 —Jesus Jauna: geurekoiegiak ikusten gaitu-
zuna, Kristo, erruki. 

 
 —Jesus Jauna: Jainkoaren erreinuko ate estua 

zaituguna, erruki, Jauna. 
 
 
Aintzarako oharra 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama do-
gun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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Oharra 
Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat 
da: behartsuen ardurea daukala adierazten dau ho-
rrela. Urritasunean areagotu beharra dago gure gas-
tuei aurre egiteko eta behartsuen ondoan izateko. 
Eta, gehiago: Jainkoari gure esker ona agertzeko. 
 
 
ESKARIAK 
 
 † Gure geurekeria, txikikeria, norbanakokeria 
eta arduragabekeria guztietatik urten eta ate 
estutik sartzeko gogoaz zuzendu deioguzan Aita-
Ama dan Jainkoari gure eskariak: 
 
—Hainbeste dira kaltetuak (gerra-lurraldeetan, 

gose-lurraldeetan…), eta gu krisia besterik 
ez balego lez bizi gara: alkartasun bideak jo-
rratuz, kaltetuentzako diru-laguntza ere sus-
tatu daigun… Eskatzen deutsugu, Jauna, -
Aita zaitugulako. 

 

 
 
—Maitasunaren legea neurri barik maitatzea dan 

bitartean, Jainkoari gitxiengo bategaz eran-
tzun nahi deutsogu: Urrikeria horretatik ur-
ten ahal izan daigun… Eskatzen deutsugu, 
Jauna, -Aita zaitugulako. 
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retzera: danok nahi gaitu bere inguruan, eta batzuk besteen-
tzako ezaugarri. 
 
 
Isaias Profetearen liburutik   (Is 66, 18-21) 
 
Hau dino Jaunak: 
«Herri eta hizkuntza guztietako jentea 
batzera etorriko naz; 
hareek etorri 
eta nire aintza ikusiko dabe. 
Ezaugarri bat emongo deutset; 
euren artean bizirik gelditutako batzuk 
bialduko ditut nazinoetara; 
Tarsis, Etiopia eta Lidiara, 
Mexek, Tubal, Greziara eta urruneko herrietara, 
inoiz nire barri izan ez daben 
eta nire aintzarik ikusi ez dabenakana. 
Eta nire aintza iragarriko dabe nazinoetan. 
Atzerriko nazino guztietatik ekarriko dabez, 
Jaunarentzat opari lez, zuen senide guztiak; 
zaldi, gurdi eta ohatiletan, 
mando eta dromedarioetan ekarriko dabez 
Jerusalemeko nire mendi santura —dino Jaunak—, 
israeldarrek euren opariak Jaunaren etxera 
ontzi garbietan ekarten dabezan lez. 
Eta euren arteko batzuk ere aukeratuko ditut 
abade eta levitar izateko —dino Jaunak—». 

Jaunak esana 
 
 
Bigarren irakurgaia 
 
Ez da errez ezagutzen Jainkoak erabili leiken gu zentzaraz-
teko zigorra zein dan. Baina ez dogu ahalegin handiegirik 
egin behar Jainkoak seme-alaba lez maite gaitula jakiteko. 
 
Hebrearrei egindako epistolatik   (Heb 12, 5-7. 11-13) 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: Urtean zeharreko 21. domeka ho-
netako liturgiak, itxura baten behintzat, baiez-
tapen kontrajarriak dakarskuz. Zeruetako ma-
haian gizaki guztiek izango dabe euren lekua; 
Jainkoak zentzarazi egiten gaitu, eta maiteenak 
zigortzen; ahalegindu egin behar dogu zeruetako 
mahaian jesarri nahi badogu... 
Adi egon gaitezan ebanjelioan Jesusi egiten 
deutsoen galderara, eta Jesusen erantzunera: 
esker oneko bagara baino ez dogu geuretuko Je-
susen erantzun hori. Izan gaitezan, ba, esker 
oneko, hasiera-hasieratik eta ahal dan guztian. 
 
Sarrera-abestia 
 

Aita baten semeok, 
sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, 
kantuz gatoz, 
kantuz zugana, Jauna. 

Seme gara, bai, baina 
seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina 
anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, 
heldu nahi dogu. 

 
Agurra 
 

† Jerusalenera bidean, irakatsiz, 
ate estutik sartzen ahalegindu gaitezala 
esan eta agintzen deuskun Jauna 
ozenki goretsi daigun. 
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Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
OTOITZA 
 
Herrialde guztiak gura dozuz, Jainko Jauna, 
zeure mahai inguruan 
eta zeure seme-alabak bialtzen dozuz 
harei dei egin deieen eta ekarri daiezan. 
 
Baina zure gaurko seme-alabok 
euren zereginetan barik 
beste esames batzuetan aurkitzen gaituzu 
eta zigorraren zemaia erakusten deuskuzu. 
 
Ezin geratu geintekezela azaleko gauzetan, 
sakramentuak hartzeaz nahikoa dogula-ta. 
Ate estua jarten deuskuzu adibide 
gure eginbeharra zein dan adierazteko. 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: 

Sal 116, 1. 2 

 
 

R/. Zoaze mundu guztira, 
  eta iragarri Barri Ona. 
 

Goratu egizue Jauna, atzerri guztiak, 
goretsi egizue, herri guztiak. R/. 
 

Sendotu da-eta gugan bere maitasuna, 
eta beti-betiko da Haren leialtasuna. R/. 

 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
Gure historia egiteko Jainkoa geure morroi ipini nahi izaten 
dogu. Hobeto, aldatzen bagara bere nahia entzutera eta geu-
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—Jainkoak guztiak nahi gaitu bere mahai-
inguruan. Baina guk ezbardinak, edo etorki-
nak, edo behartsuak baztertu, eta emaku-
mea aurrean darabilgu. Guztien duintasuna 
bilatu eta sustatu daigun… Eskatzen deu-
tsugu, Jauna, -Aita zaitugulako. 

 
—Besteentzako ezaugarri gara Eliza baten; baina 

guk ez dogu geure sendi lez maitatzen, eta 
bakotxa bere salbamen bila sakabanatuta 
gabiz. Elizeaganako begiramenak eta maita-
sunak sutu gaizan… Eskatzen deutsugu, 
Jauna, -Aita zaitugulako. 

 

—Ate estutik sartzea, bakotxa bere estukerian 
ahalegindu daitela lez ulertzen dogu, baina 
Jesus dogu ate estua. Ahalegindu gaitezan 
bera ezagutzen, maitatzen eta ezagutzera 
emoten… Eskatzen deutsugu, Jauna, -Aita 
zaitugulako. 

 

† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
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Senideok: Ahaztu egin dozue seme-alabei lez emoten jatzuen 
aholkua: 
«Ene seme, ez baztertu 
Jaunaren zentzaldia, 
ezta galdu ere adorea, 
hasarre egiten badeutsu, 
maite dauana dau-eta Jaunak zentzatuarazoten 
eta seme-alabatzat hartzen dauana dau zigortzen». 
Jasaten dozuena zuek zentzatuarazoteko da; Jainkoak seme-
alaba lez tratatzen zaitue. Izan ere, zein seme-alaba ez dau 
aitak zentzatuarazoten? 
Egia esan, edozein zentzabide, momentuan, mingarria da, ez 
pozgarria; baina, gerora, haren bidez hezitakoei bere frutuak 
ekarten deutsez: bakea eta zuzentasuna. Jaso egizuez, be-
raz, esku jausiak eta belaun ahulduak, eta ibili zaiteze bide 
zuzenean, herrenaren hankea hausi ez daiten, osatu baino. 
Ahalegindu zaiteze guztiekin bakean bizitzen, eta izan santu; 
bestela, ez dau inork Jauna ikusiko. Egon erne, inork Jainkoa-
ren onginahia galdu ez dagian; ez daitela zuen artean guztiok 
nahastau eta kutsatuko zaituen landare pozoitsurik hazi. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
Zer ez ete deutsogu eskatzen Jainkoari! Noiz 
ikasiko ete dogu Jainkoari zer eskatu? Egin dei-
ogun horretarako harrera on ebanjelioari, Ale-
luia abestuz, zutunik. 
 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 13, 22-30) 
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Aldi haretan, Jesusek, Jerusalemera bidean 
joiala, igaroten ebazan herri eta auzoetan ira-
kasten eban. 
Batek esan eutsan: «Jauna, gitxi al dira salba-
tzen diranak?» Jesusek erantzun eutsen: «Aha-
legindu zaiteze ate estutik sartzen. Benetan 
esan, askok sartu gura izango dabe, baina ezin 
izango dabe sartu. 
Etxeko jaunak jagi eta atea itxita gero, kanpoan 
gelditutakook ate joka hasiko zaree: "Edegi, 
Jauna!" Baina Harek erantzungo deutsue: "Ez 
dakit nongoak zareen". 
Orduan, zuek honan hasiko zajakoze: "Zugaz jan 
eta edanak gara, eta Zuk gure plazetan irakatsi 
izan dozu". Baina Harek erantzungo deutsue: "Ez 
dakit nongoak zareen. Alde Nigandik, gaizki-
leok!" 
Orduan, negarra eta agin-karraskadea izango da, 
Abraham, Isaak eta Jakob eta profeta guztiak 
Jainkoaren erreinuan ikustean, zeuen buruak, 
barriz, jaurtiak. Asko etorriko dira sortaldetik 
eta sartaldetik, iparretik eta hegotik, eta Jain-
koaren erreinuko mahaian jesarriko dira. Begira: 
orain azkenengo diran batzuk lehenengo izango 
dira, eta lehenengo diran batzuk azkenengo»  
 

Jaunak esana 
 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 


